«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ

ՀՀ Նախագահը Եւ Արմէն Գրիգորեանը Միտքեր
Փոխանակած Են Անվտանգութեան Խնդիրներուն Շուրջ

«Զարթօնք»ի
նախորդ նախագահ
թիՀայաստանի
Հանրապետութեան
Արմէն Սարգսեան
Մարտ ւերու
5-ին հանդիպած
է
ՀՀ
Անվտանգութեան
խորհուրդի
ելեկտրոնային օրիքարտուղար Արմէն Գրիգորեանի հետ:
կարդալու
համար ՀՀ նախագահի աշխաԻնչպէս նակները
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
տակազմի
հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
տեղեկացնեն, որ զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են
դրուած QR
ծածկագրէն:
անվտանգութեան
խնդիրներուն
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Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ð³ï³í³×³éª
Ð³ï³í³×³éª 1000
1000 È.à.
È.à. // 88 ¾ç
¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇÈáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇ

Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Տեյվիտ
Սաթըրֆիլտ
Լիբանանը
Կը Զգուշացնէ
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Իրանի
Միջամտութենէն
Մասին Յայտարարութեան Համար

Նոյնիսկ
Իր 100-ամեակին
Ան Ընդմիշտ
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
Կը
Երիտասարդ.
ՀՀ Նախագահը
Կը Մնայ
Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Յարգանքի Տուրք Մատուցած Է Վազգէն
Սարգսեանի Յիշատակին

Ակնարկելով Իրանին՝ ան նշեց, որ Լիբանան
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու՝ Միջին Արեւելքի հարցերով պետական քարտուղարի տեղակալ բաւական երկար ժամանակ տուժած է այլոց յառաջ
Տեյվիտ Սաթըրֆիլտ շեշտեց Լիբանանի ինքնորոյն քաշած գաղափարախօսութենէն եւ հակամարտուգործելու եւ որոշում կայացնելու անհրաժեշտութիւնը՝ թիւններէն, աւելցնելով, որ երկիրը պէտք է վճռաառանց ազդուելու արտաքին միջամտութիւններէ: կանօրէն դիմակալէ նման վնասաբեր միջամտուԼիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
Սաթըրֆիլտ կ'ակնարկէր երկրին մէջ Իրանի ունե- թիւնները:
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ նոր պաշտօնները:
ցած ազդեցութեան:
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
Պըրրի
Կը Քննադատէ Սուրիոյ Հետ Հաղորդակցութեան
Պէյրութի մէջ Փաղանգաւոր կուսակցութեան
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
նախագահ Սամի Ժմայէլի հետ հանդիպումէն ետք Բացակայութիւնը. «RSS»
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող- իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանի
մամլոյ ասուլիսին ան ընդգծեց, որ Լիբանանի կայուջացնելու համար:
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
նութիւնն ու ապահովութիւնը պայմանաւորուած է նախագահ Նապիհ Պըրրի Յորդանանի մօտ
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա- տեղեկատուական գրասենեակը:
երկրի ազգային ընտրութիւններով եւ ոչ թէ ուրիշվերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
¾ç 08
ներու պարտադրանքներով:
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
Դաշնութեան՝
2018-ի Յուլիսին
գաղթականներու նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
Միջազգային
Èáõñ»ñ
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա- բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
ԱՄՆ-Հիւսիսային
Քորէա Բանակցութիւններու Նոր Փուլը Կրնայ Տեղի
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Ունենալ
Մի Քանի
Շաբաթէն.
Փոմփէօ Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարարութեան
մէջ:
Քապպարա
ըսաւ, շատ
որ իր
Քամիլ
ԱՄՆ-ի պետական
քարտուղար Մայքլ Փոմփէօ Մարտ նին,
բայց «տակաւին
մեծիրաւայաջորդը՝
աշխատանք կայ ընելու»:
վարելիք
քաղաՍլեյմանը,
յաջողութիւն
պիտի
4-ինՆորակազմ
հաւաստած է,կառավարութեան
որ մի քանի շաբաթէն
Փհենիանի
մէջ Ապու
Աւելի
կանուխ, անտարակոյս
ԱՄՆ-ի նախագահ
Տոնալտ Թրամփ
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի վստահութիւն
արձանագրէյայտնած
այս նոր
պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
կրնայ
տեղի ունենալ
ԱՄՆ-Հիւսիսային
Քորէա բանակէ, որ
Ուաշինկթընը
եւ Փհենիանը
ընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի զինաիր փորձառութեան,
եւհարցերու
պիտի
ցութիւններու
հերթական
փուլը՝ աշխատանքային
մա- իտարիներու
վերջոյ համաձայնութեան
կը հասնին վիճելի
նոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
յարաբեապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
կարդակով: Պետական գերատեսչութեան ղեկավարը շուրջը: Խօսելով Հիւսիսային Քորէայի առաջնորդ Քիմ
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ անոր Չեն
անխտիր
բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին, ինչպէս
այդ
մասին պատմած
է Այովայի նահանգը
գիւղատնտեՈւնի հետ
Հանոյի
մէջ կայացած հանդիպումի
արդաշնակիցներուն
պահանջով, աւելիհետ
քան կայացած
1 միլիոն դիւնքներուն
կը հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուսութեան
ճիւղի ներկայացուցիչներուն
մասին՝
Թրամփ
նշած է. «Անոնք
կը ցանկան
սուրիացի գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
թիւնը:
հանդիպումին:
Իր ելոյթը հեռարձակած
է ԱՄՆ-ի
արտա- միջուկազերծում
ապահովել որոշ շրջաններու մէջ, իսկ
խորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփոքին քաղաքական գերատեսչութիւնը, կը հաղորդէ «Ար- ես կը ցանկայի, որ միջուկազերծումը լիակատար ըլլար»,խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական պարզաբանած
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանմէնփրես»-ը:
է Թրամփ՝
խօսելով այն
պատճառներուն
վատթար
վիճակը:
սուր Պթեյշ
որ իր
նպատակը
պիտի ըլլայ
«Ես յոյսով
եմ, որ մեր պատուիրակութիւնը Փհենիան մասին,
որոնքընդգծեց,
խանգարեցին
կողմերը
համաձայնութեան
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժակ'ըլլայ յառաջիկայ մէկ-երկու շաբաթուան ընթացքին: Ես գալու:
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
ան երկիրներուն
կոչ ուղղեց բոլոր
գործիչկը շարունակեմ աշխատիլ, որպէսզի գտնեմ այն ոլորտնե- մանակ
Խօսելով
միջեւ քաղաքական
բանակցային հետագայ
Պաշտօններու
Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
դժուարը,
ուր մենք ընդհանուր
շահեր ունինք»,- նշած է Փոմփէօ: գործընթացի
հեռանկարներուն
մասին՝առկայ
Թրամփ
ընդՆախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
Ան
ըսած է, որ Ուաշինկթընը
եւ Փհենիանը
քորէական գըծած
է. «Ես կը կանխազգամ,
որ հետագային երկրի
ինչ-որ
կայունութիւնն
բարգաւաճումը:
գործընթացին
2-րդ օրը ըլլալով՝
երէկ
խումբ ումը բան
թերակղզիի
միջուկազերծումի
«ընդհանուր
ըմբռնում»
տեղի պիտի ու
ունենայ,
անշուշտ լաւ բան»,- յաւելած է

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասաԱրմէն Սարգսեան Մարտ 5-ին «Եռաբլուր» զինուորակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
րական պանթէոնին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի, Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի
ԱԺ Նախագահն
Ու գտնուած
Հայաստանի
Մէջ
անդամներուն
հետ ներկայ
է Հայաստանի
ազգային
Արցախի
հերոս Վազգէն
ՍարՃափոնիհերոս,
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
գըսեանի ծննդեան 60-ամեակին նուիրուած
Գործակցութեան
Հեռանկարները
ոգեկոչումի
արարողութեան:
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոԻնչպէս
կը տեղեկացնեն
ՀՀ նախագահի
աշխաղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
տակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու
5-ին ընդունած Հանրապետութեան
է Հայաստանի մէջ Ճափոնի
արվարչութենէն,
նախագահը
տակարգ եւ դրած
լիազօր
դեսպան
Ճուն Եամատան:
ծաղկեպսակ
է Վազգէն
Սարգսեանի
շիրիմին
Ինչպէս
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
եւ
յարգանքի
տուրք մատուցած
անոր յիշատակին:
ժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետնաեւ
կաՆախագահ Սարգսեան պանթէոնին մէջ
պերու վարչութենէն
տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
ծաղիկներ
դրած է կը
Անդրանիկի
գերեզմանին
եւ
Միրզոյեանանկախութեան
նշած է, որ դիւանագիտական
յարահայրենիքի
համար իրենց կեանքը
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վերյաւերժացնող
Հայաստանի
զոհաբերած
հայորդիներու
յիշատակը
եւ
Ճափոնի
միջեւ
կապերը
կայուն
եւ արագ կը
յուշապատին:
զարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
մարմինի
ղեկավարի
Լրագրողներու
հետ զրոյցի
ժամանակ
նախախօսքով`
2010 թուականին
Թոքիոյի
եւ 2015
թուագահ
Սարգսեան
մասնաւորաբար
ըսած
է. «Այսօր
կանին
Երեւանի
մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
տօնում ենք Վազգէն Սարգսեանի ծննդեան 60-ամնոր լիցք
հաղորդած
երկկողմ
կապերու ամրաեակը:
Անգամ
իր 70, է80,
90, 100-ամեակին
մեզ
պընդումին:
համար
նա ընդմիշտ կը մնայ երիտասարդ, 40 տարեկան Վազգէն Սարգսեանը, որին մենք ճանաչել
Ազգային
նախագահը
անդրադարձած
ու սիրել
ենք,ժողովի
ում հետ
բարեկամութեամբ
ու ընէ
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարկերութեամբ իրաւամբ հպարտացել ու շարունակ
գացումին եւ այդ
հպարտանում
եմ»։առումով նշած, որ այս պահուն
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա06
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի¾ç
բազմաթիւ
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
Թրամփ:
հետ բարեկամութեամբ:
Փետրուար
28-ին Հանոյի
մէջ աւարտեցաւ
ԱՄՆ-ի եւ
ՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտաՀիւսիսային
Քորէայի
երկօրեայ
գագաթնաժողովը,
ուր
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
կողմերը
չյաջողեցան
հասնիլ համաձայնությունների:
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն ներս տարբեր
Փհենիանը
եւ
Ուաշինկթընը
հրաժարեցան
համատեղ
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուփաստաթուղթի
ստորագրութենէն,
բայց
պայմանաթեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
ւորուեցան շարունակելու երկխօսութիւնը, հաղորդած է
¾ç 03
«ԹԱՍՍ»-ը:
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Սրբազան Համերգ Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ

«Հոգելոյս Զարեհ Արք. Ազնաւորեան Հոգեւոր Երաժշտութեան Մէջ Մեր Երկրորդ
Կոմիտասն Է» - Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Կիրակի, 3 Մարտ 2019-ին, երեկոյեան ժամը
7:30-ին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ
Հոգելոյս Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի երաժշտական
վաստակին նուիրուած Սրբազան Համերգ՝ հովանաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
եւ կազմակերպութեամբ Կաթողիկոսարանի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքին։
Համերգին ելոյթ ունեցան Կաթողիկոսարանի
«Շնորհալի» եւ մանկապատանեկան «Նարեկացի»
երգչախումբերը, որոնք երաժշտասէր հանրութեան
ներկայացուցին Սրբազան Զարեհին ստեղծագործութիւններէն փունջ մը, ինչպէս՝ «Որ զխորհուրդ»,
«Նոյն եւ նման», «Աստուծոյ զաւակներ», «Ուրախ
եղիր»։ Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի ղեկավարութեամբ, երեկոն ընթացք առաւ «Տէրունական
Աղօթք»ով, որմէ ետք «Շնորհալի»ին շուրջ 50
անդամները եկեղեցին պարուրեցին հոգեյոյզ շարականներով, որոնց ներթափանցումը ներկաներուն հոգիներուն մէջ յստակօրէն շատ աւելի ազդեցիկ էր քառասնօրեայ պահեցողութեան ընդառաջ։
Նոյնքան տպաւորիչ էր «Նարեկացի» մանկապատանեկան երգչախումբին ելոյթը, որ շուրջ 50
փոքրիկներով ու պատանիներով ներկայացուց
շարք մը երգեր եւ շարականներ, ինչպէս՝ «Օրօր
Յիսուս Մանուկին», «Բեթլեհէմի աստղիկ», «Նուէր
Մանուկ Յիսուսին» եւ այլն՝ նախքան «Շնորհալի»
երգչախումբին անոնց միանալն ու միասնաբար
«Տէր ողորմեա՛» եւ «Փառք քեզի» երգելը։
Սրբազան համերգի ընթացքին տեղի ունեցաւ
Հոգելոյս Զարեհ Սրբազանի «Երաժշտական ժա-

ռանգութիւն» հատորներուն եւ Կաթողիկոսարանի
տպարանէն լոյս տեսած եւ միաբանութեան կողմէ
աշխատասիրուած «Հայ Մարդուն Հոգեւոր Երգարան»ին ներկայացումը՝ գործերուն խմբագիր Գերշ.
Տ. Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանի կողմէն։ Սրբազան
հայրը առաջին հերթին իր երախտագիտութիւնը
յայտնեց Նորին Սրբութեան, որ ջանք չի խնայեր
մշակոյթի եւ արուեստի գեղեցկութիւնները գնահատելու եւ անոնց ուղղութեամբ աշխատանք տանելու,
որուն շնորհիւ լոյս տեսած էր «Հայ Մարդուն
Հոգեւոր Երգարանը» հատորը։ Այս գծով, Սրբազանը ընդգծեց գործին կարեւորութիւնը ոչ միայն
երաժշտական, այլեւ իր պատմական դիտանկիւնէն,
որովհետեւ երիտասարդ սերունդի ներկայացուցիչներու գործերուն կողքին հոն կը գտնուին
մոռացութեան մատնուած, ինչպէս նաեւ օտարներու
կողմէ իւրացուած հայկական ստեղծագործութիւններ. այս ուղղութեամբ, Սրբազանը ընդգծեց հեղինակներուն անունները գտնելուն համար տարուած
աշխատանքնին ծաւալը։ Ապա, ան ներկայացուց
«Երաժշտական ժառանգութիւն» գործը ու անոր
ընդմէջէն խօսեցաւ Զարեհ Սրբազան երաժշտագէտին մասին, որուն երաժշտական արուեստը
մասնագիտականօրէն մտածուած ու դաշնաւորուած
երաժշտական ժառանգութիւն է։
Սրբազան Համերգին աւարտին բեմ բարձրացաւ
Վեհափառ Հայրապետը ու տուաւ իր պատգամը։
Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ հոգեպարար երեկոյեան ոգին հոգելոյս Զարեհ Սրբազանն է, իսկ
մղիչ ոյժը՝ երեք միաբաններ են՝ Մեղրիկ Սրբազան՝
երաժշտութեան բնագաւառին մէջ իր տարած
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Ֆրիտրիխ Միւլլեր
Ֆրիտրիխ Միւլլեր (գերմաներէն՝ Friedrich
Müller, 6 Մարտ 1834 — 25 Մայիս 1898), աւստրիացի լեզուաբան եւ հայագէտ։
1853-1857 թուականներուն ընթացքին ուսանած է Վիեննայի եւ Կոթինկենի համալսարաններուն մէջ։
Տիրապետած է հայերէնին, յունարէնին եւ
սանսկրիտին:
1858 թուականին Ֆրիտրիխ եղած է Վիեննայի
համալսարանի, ապա արքունական մատենադարանի տնօրէնը, իսկ 1866 թուականէն սկսեալ
դարձած է Վիեննայի համալսարանին լեզուաբանութեան դասախօսը եւ Կայսրական գիտու-

աշխատասիրութիւններով, Զաւէն Աբեղայ՝ իր
խմբավարութեամբ եւ Զարեհ Վարդապետ՝ իր
կազմակերպչական աշխատանքով։
Խօսելով հոգելոյս Սրբազանին մասին, Հայրապետը երեք հիմնական ընդգծումներ կատարեց։
Առաջին հերթին ան լուսարձակի տակ առաւ Զարեհ
Սրբազանը իբրեւ տիպար եկեղեցական, որ իր
կոչումը վերածելով ապրումի ու մաքառումի վարած
էր նուիրական կեանք մը։ Ապա խօսեցաւ Զարեհ
Սրբազանին մասին իբրեւ բազմաշնորհ մտաւորական ու երաժշտագէտ, որ հայկական մշակութային
արժէքները ապրեցաւ եւ լռութեամբ տագնապելով
ու երազելով ստեղծագործեց՝ հեռու փառասիրութենէ։ Եւ վերաջապէս, Հայրապետը անդրադարձ
կատարեց Զարեհ Սրբազանին մասին իբրեւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հաւատաւոր ու
հաւատարիմ միաբաններէն մէկը՝ իր տոկուն
նկարագիրով եւ Կաթողիկոսութեան յարիր սկզբունքներով, որուն համար ան Ս. Աթոռին եւ ընդհանրապէս հայ եկեղեցւոյ կեանքի երկնակամարին վրայ
փայլող աստղերէն մէկը եղաւ ու միշտ կը մնայ։

Նորին Սրբութիւնը իր խօսքը եզրափակեց՝ յայտարարելով. «Կոմիտաս Վարդապետէն ետք,
երաժշտական կեանքին մէջ մեծ վաստակ ունեցող
Զարեհ Սրբազանը մեր երկրորդ Կոմիտասն է՝
հոգեւոր, մանկական ու ազգային երաժշտական
բնագաւառներէն ներս իր կատարած բազմաթիւ
յօրինումներով ու մշակումներով։ Սա ամենայն
հպարտութեամբ ու ուրախութեամբ կը հաստատենք։ Թող Աստուած իր երկնային օթեւաններուն
մէջ հանգչեցնէ իր հոգին»։
Համերգը փակուեցաւ «Կիլիկիա» քայլերգով։
թիւններու ճեմարանին անդամերէն մէկը։
1860-ական թուականներուն Միւլլերը իր
հայագիտական յօդուածները հրատարակած է
ճեմարանին պատմական եւ փիլիսոփայական
տեղեկագիրին մէջ։ Ֆրիտրիխ նաեւ իր պատմաբանասիրական բնոյթի գործերուն մէջ անդրադարձած է Մեսրոպ Մաշտոցի գործունէութեան,
հայկական գրական գիւտերուն, Կորիւնին, Ղազար Փարպեցիին, Ստեփանոս Տարոնեցիին (Ասողիկ),
Առաքել Դաւրիժեցիին, Վարդան Բարձրբերդցիին
եւ Մխիթար Գոշի գործերուն:
Իսկ լեզուաբանական յօդուածներուն մէջ,
որոնք շատ լաւ ձեւով ամփոփուած են «Արմէնիաքա» («Armeniaca») էջերուն մէջ, հետազօտած է
հայերէնի խոնարհումը ու հոլովումը՝ կատարելով
բազմաթիւ ստուգաբանութիւններ։
Ֆրիտրիխ Միւլլերի լաւագոյն գործերէն են՝
«Ընդհանուր ազգագրութիւն» (1879)
«Լեզուաբանութեան հիմքերը» (1876-1887)
(քառահատոր)
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Տաքքայի Մէջ Հայկական Հետքը՝ Երէկ Եւ Այսօր
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Անցնող օրերուն լրահոսին մէջ լուր մը ուշադրութիւնս գրաւեց. Պանկլատէշի հնագոյն քրիստոնէական եկեղեցիին մէջ երկար տարիներու դադարէ ետք պսակի արարողութիւն մը տեղի ունեցած
է: Լուրը կը մանրամասնէր, որ քրիստոնէական այդ
եկեղեցին Տաքքա քաղաքի հայոց Սուրբ Յարութիւն
հին եկեղեցին է, իսկ ամուսնացողը տեղացի զոյգ
մըն է՝ Ռոնալտ Տասն ու Մրիտուլա Կայտէնը: Արարողութիւնը տեղի ունեցած է եկեղեցւոյ վերակացւին արտօնութեամբ. օտար զոյգը պսակած է քարոզիչ Պիսվասը, ապա երջանիկ զոյգը հիւրերուն
համար ընդունելութիւն կազմակերպած է: Եկեղեցւոյ լուրերը հաղորդող ընկերային ցանցին էջը նաեւ
կը տեղեկացնէ, որ Ռոնալտ Տաս տեղացի բժիշկ
մըն է։ Ան յառաջիկայ շաբաթներուն, եկեղեցւոյ եւ
իր համատեղ ուժերով բժշկական դարմանատան
անվճար ծառայութիւններ պիտի մատուցանէ: Այնուհետեւ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ լրատուական
էջը զետեղած է այդ պսակադրութենէն լուսանըկարներ, ուր կ'երեւի 1781 թուականին կառուցուած
հայկական եկեղեցին եւ անոր մէջ պսակուող
պանկլատէշցի զոյգը, իրենց հարազատներն ու
արարողութենէն մանրամասնութիւններ: Իրենց
ազգային սովորութիւններով եւ տարազով կատարւած պսակ մըն էր՝ հայկական խորանին առջեւ, եւ,
ինչպէս լուրը կը հաղորդէ, երկար ատենէ ի վեր
եկեղեցւոյ խորանին առջեւ տեղի ունեցած առաջին
պսակադրութիւնն է:
Սուրբ Յարութիւն եկեղեցին ունի իր համացանցային կայքէջը, զոր թերթելով նկատելի է, թէ
եկեղեցին շատոնց չի ծառայեր հայերուն եւ դժուար
է հաւատալ, որ հոն հայ կը բնակի: Եկեղեցւոյ պահապանը այսօր արժանթինահայ Արմէն Արսլանեանն է, որ մօտ տասը տարի առաջ Տաքքա
աշխատանքի գացած է: Ան եկեղեցւոյ բանալիները
ստացած է, տարիներ շարունակ եկեղեցին հսկող
Տաքքայի վերջին հայէն՝ Միքայէլ Ճոզըֆ Մարթինէն
(Մայքըլ Յովսէփ Մարտիրոսեան): Տաքքացի այս
հայուն մասին անգլերէն լեզուով պարբերականները
անցեալին յօդուածներ կը գրէին, թէ ինչ մեծ խնամքով կը հսկէ իր հայրենակիցներուն կառուցած
սուրբ վայրը: Ան Միանմարէն Տաքքա գացած է
1942 թուականին՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին, հետեւելով իր հօր, որ նախապէս այդ շրջանը հաստատուած էր: Միքայէլ
Ճոզըֆ Մարթին կամաւոր կերպով եկեղեցւոյ վերակացուի պաշտօնը ստանձնած էր 1986 թուականին
եւ կը բնակէր եկեղեցւոյ կից գտնուող վերակացուին
տունը, որ նախապէս երիցատուն եղած է:
2014 թուականին արդէն ութսունը անց Միքայէլ
Ճոզըֆ Մարթին, կաթուած մը ունեցած է եւ անոր
դուստրերը զինք տեղափոխած են իրենց քով՝
Գանատա, մինչ այդ իր կինը կորսնցուցած էր եւ
մեծ փափաք ունէր թաղուիլ Տաքքա, անոր քով:
Առողջական ծանր վիճակին չէ մոռցած եկեղեցւոյ
բանալիները եւ զայն հսկելու գործը վստահիլ Արմէն
Արսլանեանին:
Տաքքա բնակող ուրիշ հայու մը մասին որեւէ
տեղեկութիւն չկայ: Հակառակ համայնքի բացակայութեան՝ Հայաստանը պաշտօնական կարգով
նշանակուած դեսպան ունի Պանկլատէշի մէջ,
որուն նստավայրը Նիւ Տելհի է. դեսպան Արմէն
Մարտիրոսեան Հնդկաստանի մէջ դեսպանի ծառայութիւնը կը համատեղէ Պանկլատէշի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան ըլլալուն
հետ… Ս. Յարութիւն եկեղեցին այսօր կը ծառայէ

տեղւոյն քրիստոնեաներուն եւ, դատելով հրապարակուած լուսանկարներէն, ընկերային ծառայութիւններ կը մատուցէ, հոն տաքքացի աղքատներուն
սնունդի յատկացնելու, առողջապահական եւ այլ
օժանդակութեան ծրագիրներ կ'իրականացուին:
Եկեղեցին կառավարական պահպանութեան տակ
կը գտնուի եւ արտօնութիւն ստանալէ ետք միայն
զբօսաշրջիկներ կրնան այցելել 1700-ականներէն
կանգուն մնացած այդ կառոյցը՝ Տաքքայի սիրտին
վրայ:
Մտորելու տեղիք կու տայ թէ՛ եկեղեցւոյ գոյութիւնը, թէ՛ այն յիշատակներուն մասին պատմութիւնները, որոնք դարերու ընթացքին հայերը ձգած
են իրենց ետին: Ժամանակին, ինչպէս պատմութիւնը կը վկայէ, Պանկլատէշի մէջ գոյութիւն
ունեցած է ծաղկուն հայկական համայնք մը, որ
կարեւոր դեր խաղացած է քաղաքի առեւտուրին,
քաղաքական եւ կրթական համայնքներուն մէջ:
Յայտնի չէ, թէ հայերը ե՛րբ գացած են պատմական
Պենկալ, սակայն 18-րդ դարէն սկսեալ Պանկլատէշի
մէջ կը ծաղկէր հայկական համայնքը: Այսօր այդ
համայնքին վկայութիւնը Սուրբ Յարութիւնն է, որ
Հին քաղաքի կեդրոնը կը գտնուի եւ այն վայրը, ուր
կառուցուած է, ժամանակին հայաբնակ էր: Թաղամասը կը կոչուի Արմանիտոլա, մինչեւ այսօր այդ
անունը պահպանուած է, եւ Տաքքա այցելող զբօսաշրջիկներուն սիրած վայրերէն մին է: Զբօսաշըրջիկները չեն կրնար անտարբեր անցնիլ այս
քրիստոնէական հին եկեղեցւոյ քովէն: Կ'ըսեն, թէ
զբօսաշրջիկներն ու տեղաբնակները իրենց ժամացոյցները կը ստուգեն հայկական եկեղեցւոյ
աշտարակի ժամացոյցով, որ անխափան կ'աշխատի: Եկեղեցւոյ բակը հին տապանաքարեր կան՝
ընդհանրապէս հայերէն գրութեամբ շուրջ 400
տապանաքար: Ըստ տեղեկութիւններուն՝ եկեղեցին
1781 թուականին կառուցուած է գերեզմանատան
կից փայտեայ ժամատան տեղը: Վերջին շիրմաքարը տեղադրուած է 1991 թուականին։ Սուրբ
Յարութիւն եկեղեցին օծած է Եփրեմ եպիսկոպոսը,
որ հետագային դարձած է Ամենայն հայոց կաթողիկոս Եփրեմ Ա. Ձորագեղցի։ Եկեղեցին հայերուն
համար ծառայած է ոչ միայն իբրեւ աղօթավայր, այլ
նաեւ իբրեւ հաւաքավայր: 1837 թուականին կը
կառուցուի զանգակատունը՝ ժամացոյցով, իսկ
1907 թուականին՝ երիցատուն մը: 1897 թուականին
եկեղեցին վնասուած է երկրաշարժէ:
Հիմնականօրէն առեւտուրով զբաղող հայերուն
ունեցած յաջողութիւններուն շնորհիւ, որոնք կը
բարելաւէին պետութեան տնտեսական վիճակը,
Մոնղոլներու կայսրութեան ղեկավարը հայերուն
արտօնած է ազատօրէն դաւանել իրենց կրօնքը։
Եկեղեցւոյ կառուցման համար գումար հաւաքած է
Պենկալի ամբողջ հայկական համայնքը եւ եկեղեցին դարձած է առաջին ոչ-մահմետական աղօթավայրը քաղաքին մէջ: Իսկ եկեղեցւոյ տարածքը
նուիրաբերած է Աղա Մինասը, որուն կինը
մահացած է 1764 թուականին եւ յուղարկաւորուած
եկեղեցւոյ մէջ:
Հայերը, ըստ պատմական աղբիւրներու, Պենկալ եկած են, նախքան որեւէ այլ եւրոպացի առեւտրականներուն գալը եւ կարեւոր դեր խաղացած
են ոչ միայն Պենկալի, այլեւ ամբողջ Հնդկաստանի
ապրանքներու արտահանումին ու ներմուծումին
մէջ: Այժմ Կալկաթայի թանգարանը պահպանուած
են 1630-1640-ական թուականներու հայկական
արձանագրութիւնները: Ըստ տաքքացի հեղինակ
Ահմատ Հասան Տանիի՝ հայերը Տաքքա հաստատւած են 18-րդ դարու սկիզբը եւ հիմնած են իրենց

գաղութը: Ուրիշ հեղինակ մը՝ Աննա Պազիլ, կը գրէ,
որ առաջին հայ առեւտրականները Տաքքա եկած
են 1613 թուականին: Համայնքի ծաղկուն շրջանին
հայերը անփոխարինելի էին իրենց մանուածեղէնի
առեւտուրին մէջ, մենաշնորհ հաստատած էին աղի,
ընկոյզի եւ հնդկականեփի առեւտուրով:
1747 թուականին հայերը Տաքքայէն հագուստի
մեծ արտահանողներն էին, աւելի առաջ, քան
անգլիացիները, հոլանտացիները եւ ֆրանսացիները: Նախքան Արմանիտոլայի եկեղեցւոյ կառուցումը, հայերը կ՚այցելէին իրենց կողմէ կառուցուած
փոքրիկ մատուռ մը: 1781 թուականին հին մատուռին տեղը կառուցեցին Սուրբ Յարութիւնը՝
Միքայէլ Սարգիսի, Աստուածաթոռ Գէորգի, Մարգար Պօղոսի եւ Խոճա Պետրոսի հովանաւորութեամբ: Հայերը նաեւ 19-րդ դարու երկրորդ կէսերուն առաջինն էին, որոնք Տաքքայի մէջ կը զբաղէին
ջութակի առեւտուրով: Այստեղ յայտնի հայեր էին
Աբրահամ Պօղոսը, Մարգար Դաւիթը, Մ. Խաչատուրը, Ա. Թովմասը, Միքայէլ Սարգիսը եւ Արատունին: Անոնցմէ Միքայէլ Դաւիթը կը զբաղէր
ջութակի՝ դէպի Լոնտոն արտահանումով: Հայերը
իրենց ազդեցութիւնը ունէին նաեւ ներքին առեւտուրին վրայ: Անոնք առաջինն էին, որոնք եւրոպական եւ բրիտանական ապրանքները ներմուծեցին
Տաքքա եւ իրենց ոճով հիմնեցին քաղաքին առեւտըրային կէտերը: Տաքքայի կեանքին մէջ հայերու
կարեւորագոյն ներդրումներէն մէկը նաեւ կառքի
ներմուծումն է, որ դարձաւ քաղաքի գլխաւոր փոխադրամիջոցը մինչեւ 20-րդ դարու առաջին
տասնամեակը: Տաքքայի հայերը մեծապէս նպաստած են նաեւ քաղաքացիական հասարակութեան
զարգացումին ու քաղաքային կեանքին: Նիքոլաս
Պօղոսը 19-րդ դարու սկիզբը հիմնած է «Պօղոս»-ի
մասնաւոր դպրոցը, որ այն ատեն Տաքքայի երեք
անգլիական դպրոցներէն մին էր եւ մինչեւ այժմ
Հին Տաքքայի հեղինակաւոր դպրոցներէն է:
Նիքոլաս Պօղոսը նաեւ Տաքքայի քաղաքապետարանի հիմնադիր անդամն էր:
Հայերուն ազդեցութիւնը Տաքքայէն դուրս նաեւ
դրացի քաղաքներուն վրայ կը տարածուէր: Հայազգի Ստեփան Արատունիի որդին՝ Հերպերթ
Միքայէլը, եղած է Նարայանկանժի քաղաքապետը:
Այսօր քաղաքին մէջ իր անունով փողոց մը կայ,
ինչպէս նաեւ տեղւոյն դպրոցներէն մէկը նոյնպէս
կոչուած է իր անունով: Տեղեկութիւններ կան, որ
Տաքքայի հայկական համայնքին անկումը սկսած է
1947 թուականին, երբ բրիտանացիները հեռացած
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ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²É ÜÁÅÙ¿« ²É ²ÑÁï ºõ ²É ²Ýë³ñ Ú³ÕÃ»óÇÝ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
17-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÇÝ« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²É ÜÁÅÙ¿¦Ý ÂñÇ÷áÉÇÇ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
12-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ä»ù³³ èÇ³ïÇ¦ÇÙ ¹¿Ù£ ²é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ
§ä»ù³³Ý¦ ÏÁ Û³ÕÃ¿ñ 1-0 Ñ³ßÇõáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ¹³ßï Ùï³õ ²ÉÇ
²É³ïïÇÝÁ »õ 68-ñ¹« 72¬ñ¹ »õ 82-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ Ýß³Ý³Ï»ó §²É
ÜÁÅÙ¿¦Ç ÏáÉ»ñÁ£ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ ë»ñï»É¿ »ïù ùÝÝÇãÝ»ñáõ ï»Õ»Ï³·ÇñÁ« ³Ýí³õ»ñ Ñéã³Ï»ó ¶©¹³ë³Ï³ñ·Ç ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
³é³çÇÝ »õ »ññáñ¹ ËÙµ³ÏÝ»ñáõÝ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ
½»ÕÍ³ñ³ñáõÃ»³Ý å³ï×³éáí£ ²Û¹ ËÙµ³ÏÝ»ñáõÝ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ
åÇïÇ ÏñÏÝáõÇÝ£ §Ð©Ø©Ø©¦¬Ç Ù³ë Ï³½Ù³Í ´©ËÙµ³ÏÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ
Ñ³ëï³ïáõ»ó³Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÂñÇ÷áÉÇ ¬ Â³ï³ÙáÝ êáõñ 0-0
¬ ²É ²Ýë³ñ ¬ è³ëÇÝÏ 2-0« ÏáÉ»ñ©²©Ø³É¿ù 28« ²©²ÃáõÇ 65
¬ ²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿ ¬ Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É 1-1
¬ ²É ÜÁÅÙ¿ ¬ ä»ù³³ èÇ³ïÇ 3-1
¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ ¬ ²É ²ÑÁï 0-1« ÏáÉ©ØáÑ³ÙÙ³ï øÁïáõÑ 45
¸³ë³õáñáõÙ©1-²É ²ÑÁï 49 Ï¿ï 31-4« 2-²É ÜÁÅÙ¿ 41 Ï¿ï 32-11« 3-²É
²Ýë³ñ 37 Ï¿ï 40-16£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

öÇõÝÇÏ Ú³ÕÃ»ó ²É³ßÏ»ñïÇÝ

ÒÙ»éÝ³ÛÇÝ »é³Ùë»³Û ¹³¹³ñ¿ »ïù í»ñëÏë³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ 20-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáí£ ²Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §²É³ßÏ»ñï¦ ¬ §öÇõÝÇÏ¦ ·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÁ£
3-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ØÇñ³Ý»³Ý Ýß³Ý³Ï»ó §öÇõÝÇÏ¦Ç ÏáÉÁ£ 51¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
éáõë Â³É³É³Û Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-0£ ØÇ³ÛÝ 65-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ éáõë
öñáõïÝÇùáí Ïñ×³ï»ó Ñ³ßÇõÁ §²É³ßÏ»ñï¦Ç Ñ³Ù³ñ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¬ ²É³ßÏ»ñï ¬ öÇõÝÇÏ 1-2
¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ¬ ²ñ³ñ³ï 4-1« ÏáÉ»ñ©äáõÏáõÑÇ 11« 51« øáåÇ³Éùû
86« ²õ»ïÇë»³Ý 90+3 ¬ êÇÙáÝ»³Ý ïáõ·©63
¬ ÞÇñ³Ï ÎÇõÙñÇ ¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ 0-0, ¬ ²ñó³Ë ¬ ´³Ý³Ýó 1-1
¸³ë³õáñáõÙ©1-²É³ßÏ»ñï 33 Ï¿ï 21-12« öÇõÝÇÏ 30 Ï¿ï 23-20«
3-²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ 29 Ï¿ï 24-15« 8-²ñ³ñ³ï 13 Ï¿ï 12-28£

êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿Û

ä³ñë»ÉáÝ³ ºõ ì³É»ÝëÇ³ Ð³ë³Ý ²õ³ñï³Ï³Ý
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ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 0¬3« »ñÃ©1-1
ÏáÉ»ñ©êáõ³ñ¿½ 50« ïáõ·©73« ì³ñ³Ý ëË³É©69«
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ è¿³É ä»ÃÇë 1-0« »ñÃ©2-2
ÏáÉ©èáïñÇÏû 56« ÷áË©Î³Ù»Ûñû

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ Ú³ÕÃ»ó øÉ³ëÇùáÛÇÝ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 25¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ ùÉ³ëÇùûÝª §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ¬ §ä³ñë»ÉáÝ³¦
ÙñóáõÙÁ£ 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç ¹¿Ù£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í
ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ ³Ý·³Ù ÙÁ »õ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ·áñÍ»óÇÝ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí£ 26-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Æí³Ý è³ùÇÃÇã Ýß³Ý³Ï»ó
§ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç ÏáÉÁ« ê»ñÅÇ èáå»ñÃáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ §è¿³É¦ ¹³ßï
Ùïóáõó ì³Éí»ñï¿Ý øñ³áõëÇ ÷áË³ñ¿Ý« ²ë»ÝëÇûÝ ä¿ÛÉÇ ÷áË³ñ¿Ý »õ
ÆëùûÝ ø³½»ÙÇñáÛÇ ÷áË³ñ¿Ý« ë³Ï³ÛÝ ³å³ñ¹ÇõÝ£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ
§ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç 1-0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï 3-1
¬ ìÇÛ³ñ¿³É ¬ î»÷©²É³í¿ë 1-2« ¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû ¬ ÄÇñáÝ³ 0-2
¬ Ðáõ»ëù³ ¬ ê»õÇÛ³ 2-1
¬ ¾Ûå³ñ ¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû 1-0« ¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ Ê»Ã³ý¿ 1-2
¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 0-2
ÏáÉ»ñ©²Éí³ñû Øáñ³Ã³ 30« 33« ÷áË©ÎáïÇÝ« øáù¿
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 2-0
¸³ë³õáñáõÙ©1-ä³ñë»ÉáÝ³ 60 Ï¿ï 66-25« 2-²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 53 Ï¿ï
38-17« 3-è¿³É Ø³ïñÇï 48 Ï¿ï 43-21£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÂáÃÁÝÑ¿Ù ¼Çç»ó³õ â»ÉëÇÇÝ

Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ³õ³ñï»ó³Ý ²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
28-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ §ê»ÉÃÇù¦Ç Ù³ñ½Çã äñ»ÝïÁÝ èá×Áñ½ Ó·»ó
ËáõÙµÁ »õ ÙÇ³ó³õ §È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç Ï³½ÙÇÝ£ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ÏÝù»ó
ËáõÙµÇ ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï ÙÇÝã»õ ÚáõÝÇë 2022£ ØËÇÃ³ñ»³Ý §²ñë»Ý³É¦Ç
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ Ù¿çÝ ¿ñ »õ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ 64-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ²Ý
¹³ñÓ³õ Ù¿Ï ÏáÉÇ »õ »ñÏáõ ÷áË³ÝóáõÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ í»ñçÇÝ
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ñë»Ý³É ¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ 5¬1
¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 1¬3
ÏáÉ»ñ©àõ³ñï 66 ¬ Èáõù³ùáõ 33« 52« º³ÝÏ 83
¬ â»ÉëÇ ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 2¬0
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ àõ³ÃýÁñï 5¬0
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ© 1¬0
ÆëÏ 29-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ ²ñë»Ý³É 1-1
¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 0-1
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© ¬ ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ 3-2
ÏáÉ»ñ©²©ö»ñ»Ûñ³ 53« Èáõù³ùáõ 59« 88 ¬ ì³É»ñÇ 26« àõ³ñï öñ³áõ½ 75
¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ©¬ ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ©2-0« ¬ ìáõÉí©àõáÝï© ¬ ø³ñïÇý 2-0
¬ ¾íÁñÃÁÝ ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 0-0
¬ àõ³ÃýÁñï ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 2-1« ¬ üáõÉÑ¿Ù ¬ â»ÉëÇ 1-2
¸³ë³õáñáõÙ©1-Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 71 Ï¿ï 76-20« 2-ÈÇíÁñ÷áõÉ 70 Ï¿ï 6415« 3-ÂáÃÁÝÑ¿Ù 61 Ï¿ï 56-30« 4-Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©58 Ï¿ï 58-38« 5-²ñë»Ý³É
57 Ï¿ï 61-39£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿ÛÇ Ùñó³ß³ñùÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ« §ä³ñë»ÉáÝ³¦ Ïñó³õ Û³ÕÃ³Ý³Ï ³å³Ñáí»É §è¿³É
Ø³ïñÇï¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ Ñ³ëÝÇÉ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ºñÏñáñ¹
ÏÇë³Ë³ÕÇÝ« ä¿ÛÉ ÷áË³ñÇÝ»ó Èáõù³ë ì³ëù¿½Á« ì³Éí»ñï¿ª ø³½»ÙÇñûÝ
»õ Ø³ñùû ²ë»ÝëÇûª ìÇëÇÝÇáõë ÄáõÝÇÁñÁ« ë³Ï³ÛÝ ³å³ñ¹ÇõÝ£ êïáñ»õ

êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ 1/8-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 22£00 ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (1) ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï (4)
Ä³ÙÁ 22£00 öáñÃû (2) ¬ èáÙ³ (5)
ÈÆ´²Ü²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 18-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
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Մշակութային Արձագանգ
Ä³ÙÁ 16£00 Â³ï³ÙáÝ êáõñ (6) ¬ ²É ÜÁÅÙ¿ (2)
Ð²Ú²êî²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 21-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£00 öÇõÝÇÏ (3) ¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (4)
Ä³ÙÁ 12£00 ¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý (7) ¬ ²É³ßÏ»ñï (1)
Ä³ÙÁ 13£00 ÈáéÇ (5) ¬ ²ñó³Ë (9)« ¬ ²ñ³ñ³ï (8) ¬ ÞÇñ³Ï (6)
üð²Üê²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/4-ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 ìÇÃñ¿ (¸©¸³ë©) ¬ Ü³ÝÃ (14)
èàôêÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/4-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 18£00 èáõåÇÝ ø³½³Ý (6) ¬ ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ (5)
Ä³ÙÁ 18£00 ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ (8) ¬ úñ»ÝåáõñÏ (12)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ¼îàôØÆ ²©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 00£15 ö³É»ëÃÇÝû (âÇÉÇ) ¬ ÆÝÃ»ñÝ³ëÇáÝ³É (äñ©)
Ä³ÙÁ 00£15 ²ÃÉ»ÃÇùû ØÇÝ»ñû (äñ©) ¬ ê»ññû öáñÃ»ÝÇû (ö³ñ©)
Ä³ÙÁ 00£15 àõÝÇí»ñë©øáÝë»÷ëÇáÝ(âÇÉÇ) ¬ ê÷áñÃÇÝÏ øñÇëÃ³É(ö»ñ©)
Ä³ÙÁ 02£30 ²ÉÇ³Ý½³ ÈÇÙ³ (ö»ñ©) ¬ èÇíÁñ öÉ¿ÛÃ (²ñÅ©)
Ä³ÙÁ 02£30 ¼³Ùáñ³ (ì»Ý©) ¬ Ü³ëÇáÝ³É (àõñ©)
Ä³ÙÁ 02£30 ÄáõÝÇÁñ (¶áÉ©) ¬ ö³ÉÙ»Ûñ³ë (äñ©)
Ä³ÙÁ 02£30 èá½³ñÇû ê³ÝÃñ³É (²ñÅ©) ¬ Îñ»ÙÇû (äñ©)
²êÆàÚ âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ¼îàôØÆ ²©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 11£00 êÇïÝÇ (²õëïñ³É©) ¬ àõÉë³Ý (Ð³ñ©øáñ¿³)
Ä³ÙÁ 12£00 ÄáÝåáõù ØáÃÁñ½ (Ð³ñ©øáñ¿³) ¬ ä¿Û×ÇÝÏ Îáõ³Ý (âÇÝ©)
Ä³ÙÁ 12£30 àõñ³áõ³ è¿Í (Ö³÷©) ¬ äáõñÇñ³Ù ºáõÝ©(Â³ÛÉ¿Ýï)
Ä³ÙÁ 13£30 Þ³ÝÏÑ³Û (âÇÝ©) ¬ ø³áõ³½³ùÇ üñáÝÃ³É (Ö³÷áÝ)
ä²êøºÂäàÈÆ LÆ´²Ü²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 15-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 18£00 èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ (3) ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ (6)« Ø³Ý³ñ³
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 03£00 ÞÇù³Ïû äáõÉ½ (13) ¬ üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 76ñ½ (4)
Ä³ÙÁ 05£30 Èáë ²Ý×»ÉÁë È¿ÛùÁñ½ (10) ¬ î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó (2)
ÂºÜÆêÆ ÆÜîÆÀÜ àôºÈ¼Æ 1/64¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä¿ÛñáõÃ Ú³ÕÃ³Ï³Ý

Հայաստանի եւ Արցախի Պատմութեան ու
Մշակոյթին Նուիրուած Գիրքերու Ցուցահանդէս
Էսթոնիոյ Մէջ

Էսթոնիոյ ազգային գրադարանէն ներս, Մարտ 1-ին բացուած է Հայաստանի
եւ Արցախի պատմութեան ու մշակոյթին նուիրուած յատուկ ցուցահանդէս մը :
ՀՀ Արտագին Գործոց Նախարարութեան լրատւութեան եւ հանրային
դիւանագիտութեան վարչութիւնը տեղեկացուցած է, որ ցուցահանդէսին
ներկայացուած գիրքերը ՀՀ դեսպանութեան կողմէն նուիրաբերուած են
Էսթոնիոյ: Սոյն գիրքերը էսթոնացի ընթերցողին հնարաւորութիւն կու տան
ծանօթանալու Հայաստանի եւ Արցախի հարուստ պատմամշակութային
ժառանգութեան, ճարտարապետութեան, աշխարհագրութեան, պատմութեան
տարբեր դրուագներուն, Հայոց Ցեղասպանութեան ու հայ գրականութեան:
Վերջին երկու տարիներուն ընթացքին՝ ՀՀ դեսպանութիւնը Էսթոնիոյ
ազգային գրադարանին նուիրաբերած է աւելի քան 50 գիրք: Պալթեան միւս
հանրապետութիւններուն` Լիթվիոյ եւ Լաթվիոյ ազգային եւ համալսարանական
գրադարաններուն հետ եւս հաստատուած է սերտ, պարբերական բնոյթ կրող
գործակցութիւն:
Ցուցահանդէսը պիտի շարունակուի մինչեւ Մարտ 31:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
BBC-ն Բարերար Գալուստ Կիւլպենկեանի Մասին
Հաղորդում Պատրաստած է

ØÇ³Ùë»³Û ¹³¹³ñ¿ »ïù« ³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
å³ï×³éáí« í»ñëÏë³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
ÙñóáõÙÝ»ñÁ 14-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáí£ ²ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- ä¿ÛñáõÃ ¬ äÇåÉáë 83-76
²Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©øáõÇÝëÇ îáõåÇ 22 Ï¿ï ¬ Ü»ÉëÁÝ ø³Ý 29 Ï¿ï
- Ð©Ø©À©Ø© ¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï 71-66
¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ ¬ ÐÇùÙ¿ 103-78
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©î³ñÇ³Ý Â³áõÝ½ 33 Ï¿ï 10 éÇå 3 ÷áË 1 ëÃÇÉ
1 Ãû ¬ ²½Ç½ ²åï¿ÉÙ³ëÇÑ 25 Ï¿ï 4 éÇå 3 ÷áË 2 ëÃÇÉ 3 Ãû
- Þ³ÝíÇÉ ¬ Ðáõ÷ë 96-50
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕ©ü³ïÇ ²É Ê³ÃÇå 23 Ï¿ï
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Þ³ÝíÇÉ 11 Û³ÕÃ ¬ 2 å³ñï« 2-Ð©Ø©À©Ø© 10 ¬ 2« 3-ä¿ÛñáõÃ 9
- 4« 4-èÇ³ïÇ 9 - 3£

BBC-ի ձայնասփիւռի կայանը հեռարձակած է հաղորդում մը` նուիրուած հայ
գործարար եւ բարերար Գալուստ Կիւլպենկեանին:
Հաղորդավար Ռաճան Տաթարը տաղաւար հրաւիրած է Կիւլպենկեանի ծոռնորդի Մարթին Եսայեանը, պատմական գիտութիւններու դոկտոր, Կիւլպենկեանի նոր
կենսագրութեան
հեղինակ
Ճոնաթան
Քոնլինը եւ տնտեսագէտ, պատմութեան
փրոֆէսոր Ջուսթ Եոնկըրը: Հաղորդավարն ու հիւրերը քննարկած են
Կիւլպենկեանի ընտանիքին ազդեցութիւնը Պոլսոյ քարիւղի արտահանման
զարգացման վրայ: Ճուսթ Եոնկըրի խօսքերով, Կիւլպենկեան ընտանիքը կը
զբաղէր Պոլսոյ եւ Ֆրանսայի, Մեծ Բրիտանիոյ եւ Ռուսիոյ միջեւ միջազգային
մակարդակի առեւտուրով, կը գրէ NEWS.am լրատուական կայքը:
Մարտին Եսայեանի խօսքերով, անոր գործին զարգացման վրայ առաջին
հերթին ազդած են իր Նուարդ տատիկին «սէրն ու համբերութիւնը»: «Գալուստին համար այդ ամուսնութիւնը շատ շահաւէտ էր, քանի որ անոր առջեւ
բացուեցաւ Պոլսոյ առեւտրական վերնախաւին հասնելու հնարաւորութիւնը»,աւելցուցած է Մարթին:
Հաղորդավարին խօսքերով, Կիւլպենկեանը փաստաթուղթերը ստուգելու
մոլի սովորութիւն ունէր: «Հետաքրքրական է, որ հարսանիքէն հինգ տարի
անց անոր գործին մասին քիչ բան յայտնի է, թէեւ այն ժամանակ ան աշխատած
եւ, հնարաւոր է, կորսնցուցած է իր առաջին միլիոնները»,- աւելցուցած է
հաղորդավարը: Հիւրերը նաեւ նշած են արուեստի ստեղծագործութիւններ
հաւաքելու Կիւլպենկեանի կիրքը:
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Տաքքայի Մէջ Հայկական Հետքը՝ Երէկ Եւ Այսօր
¾ç 03
են Հնդկաստանէն, տարածքաշրջանը մասնատւած է, եւ Տաքքան Արեւելեան Փաքիստանին
միանալէ եւ 1971 թուականին անկախանալէ ետք
եղած է Պանկլատէշի մայրաքաղաքը: Սպասաւոր
եւ այցելուներ չունենալուն պատճառով լքուած է
նաեւ եկեղեցին:
Իսկ ինչ կը վերաբերի եկեղեցւոյ այսօրուան
վիճակին, ապա բարւոք վիճակ մը ունի: Տնօրինումը
ստանձնելէ ետք, Արմէն Արսլանեան կազմակերպած
եւ փոխել տուած է ելեկտրական լարերը, նաեւ
վերջին տարիներուն եկեղեցւոյ երկու նկարները
վերականգնուած են: Այդ նկարներուն հեղինակութիւնը կը վերագրուի նկարիչ Չարլզ Փոտին եւ
Տաքքայի՝ այն ժամանակուան հայկական դպրոցի
տնօրէն Պօղոսին։ Արմէն Արսլանեան նպատակ
ունի Տաքքայի մէջ նաեւ կրթական ծրագիր մը
իրականացնել, ըստ որուն՝ տեղւոյն դպրոցներուն
մէջ նաեւ Պենկալի հայոց պատմութեան դասեր
կ՚ուզէ ներգրաւել, որպէսզի երեխաները սորվին,
որ իրենց քաղաքին մէջ հայերը նշանակալից դեր
ունեցած են: Նպատակ կայ պատմաբաններ ներգըրաւել, որպէսզի ուսումնասիրեն բոլոր այն մանրամասնութիւնները, թէ ինչպէ՛ս հայերը յայտնուած
են հոն, ինչպէս նաեւ եկեղեցւոյ պատմութիւնն ալ
տակաւին ուսումնասիրութեան նիւթ է: Դժբախտաբար, բազմաթիւ պատմական փաստաթուղթեր
անհետացած են։ Արմէնը յաջողած է գտնել քանի
մը ծխական գիրքեր։ Բայց փաստ մը անհերքելի է,
որ հայերը հարազատ նկատած են այս երկիրն ու
մշակոյթը, հաշտ ու համերաշխ ապրած են մոնղոլներու, բրիտանացիներու եւ Հնդկաստանի իշխաններուն հետ։ «Ես չեմ ուզեր, որ տեղւոյն բնա-

կիչները մտածեն, թէ այդ եկեղեցին օտար է իրենց
համար։ Պարտադիր չէ ըլլալ քրիստոնեայ՝ այստեղ
գալու համար։ Կրնան գալ եւ աղօթել, եթէ կ'ուզեն»,մամուլին ըսած է Արմէն Արսլանեան:
Տարիներ առաջ Տաքքա այցելութեան ժամանակ
Մայր Թերեզան մնացած է այս եկեղեցւոյ մէջ՝ զայն
նկատելով խորհրդաւոր անցեալէն մնացած սրբագոյն վայր մը:

ԵՈՒՆԵՍՔՕ-Ի ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ
ՑԱՆԿԻՆ ՎՐԱՅ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ

Իսկ ահաւասիկ, օրեր առաջ Հնդկաստանի եւ
Պանկլատէշի մօտ Հայաստանի դեսպան Արմէն
Մարտիրոսեան Տաքքայի մէջ հանդիպում մը ունեցած է Պանկլատէշի արտաքին գործոց նախարար
Ապտուլ Մոմէնի հետ: Նախ Պանկլատէշի արտաքին
գործոց նախարարի պաշտօնին վրայ նշանակուելու
առթիւ՝ դեսպան Մարտիրոսեան Ապտուլ Մոմէնին
յանձնած է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեանի շնորհաւորագիրը։
Հանդիպումին կողմերը քննարկած են երկկողմանի յարաբերութիւններու ներկայ վիճակն ու
անոնց զարգացման հեռանկարները: Արձանագրելով ՄԱԿ-էն ներս Հայաստանի եւ Պանկլատէշի
մշտական ներկայացուցիչներուն միջեւ տարիներու
ընթացքին ձեւաւորուած արդիւնաւէտ գործակցութիւնը, դեսպանն ու արտաքին գործոց նախարարը
վերահաստատած են երկկողմանի օրակարգի ընդլայնման անհրաժեշտութիւնը։
Զրոյցի ընթացքին նախարար Մոմէն դեսպանին
հետ բաժնեկցած է իր յուշերը, Տաքքայի Արմանիտոլա հայկական թաղամասը տարիներ առաջ
բնակող հայերուն մասին, ընդգծելով Պենկալի մէջ

անոնց կարեւոր դերը։ Գործակցութեան հեռանկարներու լոյսին ներքոյ կողմերը շեշտած են մշակութային բնագաւառի կարեւորութիւնը՝ նկատի առնելով Պանկլատէշի մէջ առկայ հայկական մշակութային
հետքերը:
Ահաւասիկ, Տաքքայի Սուրբ Յարութիւն հայկական եկեղեցին ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի համաշխարհային
ժառանգութեան ցանկին վրայ ընդգրկելու հարցը
քննարկելու նպատակով դեսպան Մարտիրոսեան
հանդիպում ունեցած է Պանկլատէշի մշակոյթի
նորանշանակ նախարար Կ. Մ. Խալիտի հետ։
Նախարար Խալիտ իր կառավարութեան անունով
պատրաստակամութիւն յայտնած է աջակցելու այդ
գաղափարի կենսագործումին։ Ան խոստացած է
նաեւ քաղաքային ծառայութիւններուն զուգահեռ
միջոցներու ձեռնարկել՝ ուղղուած եկեղեցւոյ կից
փողոցներու բարեկարգումին, որ կը նպաստէ հայկական եկեղեցի այցելող զբօսաշրջիկներու թիւի
աճին։
Տաքքայի մէջ պայմանաւորուածութիւն ձեռք
բերուած է նաեւ հայ փորձագէտներու օգնութեամբ
Պանկլատէշի ազգային թանգարանի որոշ իւղանըկարներ վերականգնելու, ինչպէս նաեւ թանգարանէն ներս Պենկալի հայ համայնքի պատմութիւնն
ու հայկական կերպարուեստի որոշ նմոյշները ներկայացնելու շուրջ։ Կը նախատեսուի նաեւ ընթացիկ
տարին Տաքքայի մէջ կազմակերպել հայկական
դասական երաժշտութեան համերգներ։ Այս ծրագիրներու իրականացման մէջ իր կարեւորագոյն
մասնակցութիւնն ունի Տաքքայի Սուրբ Յարութիւն
եկեղեցւոյ նախագահ Արմէն Արսլանեան։
«Ժամանակ», Պոլիս
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Նիկոլ Փաշինեան Եւ Տոնալտ Թուսք Կարեւորած Են ՀՀ-ԵՄ Համաձայնագրի Վաւերացումին Շուրջ
Շարունակական Աշխատանքը
ունեցանք Ձեր առաջին այցի ծիրէն ներս, եւ այսօր-

Կը շարունակուի ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի աշխատանքային այցը Պելճիքայի Թագաւորութիւն: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ այցի երկրորդ
օրը նախատեսուած են ՀՀ վարչապետի բարձր
մակարդակի հանդիպումները ԵՄ կառոյցներու
ղեկավարներուն հետ:
Մարտ 5-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան այցելած է Եւրոպական խորհուրդ, ուր
զինք դիմաւորած է ԵԽ նախագահ Տոնալտ
Թուսքը:
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Եւրոպական Միութեան դրօշներուն մօտ ձեռքսեղմումէ եւ
արարողակարգային տեսալուսանկարահանումէ
ետք տեղի ունեցած է Նիկոլ Փաշինեանի եւ Տոնալտ
Թուսքի հանդիպումը, որուն ընթացքին քննարկըւած են երկկողմ գործակցութեան վերաբերող
հարցեր:
Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ
Թուսք, ողջունելով ՀՀ վարչապետի այցը Պրիւքսել,
նշած է, որ այս հանդիպումը հնարաւորութիւն կու
տայ քննարկելու Հայաստան-Եւրամիութիւն յարաբերութիւններու ընթացքն ու զարգացումի ուղիները: «Սա Ձեր երկրորդ այցն է Պրիւքսել, պարոն
վարչապետ: Մենք արդիւնաւէտ քննարկումներ

ւան մեր հանդիպումը լաւ հնարաւորութիւն է`
շարունակելու մեր սկսած երկխօսութիւնը», - ըսած
է Տոնալտ Թուսք:
Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ ԵՄ-ի հետ
յարաբերութիւնները ՀՀ արտաքին քաղաքականութեան առաջնահերթութիւններէն է: «ԵՄ-ը յուսալի
գործընկեր է Հայաստանի համար, որի հետ գործակցութեան շարունակական զարգացումը այսօր
առաւել կարեւոր է մեր երկրում տեղի ունեցող
ժողովրդավարական բարեփոխումների համատեքստում: Հայաստանը պատրաստ է ջանքեր
ներդնել` Եւրոպական Միութեան եւ ԵՄ անդամ
երկրների հետ գործակցութիւնը նոր գաղափարներով եւ նախաձեռնութիւններով հարստացնելու
ուղղութեամբ», - նշած է վարչապետ Փաշինեան:
ՀՀ կառավարութեան ղեկավարը նշած է, որ ՀՀ
իշխանութեան հռչակած ժողովրդավարական օրակարգէն որեւէ շեղում պիտի չըլլայ, եւ Եւրամիութեան
օժանդակութիւնը շարք մը ոլորտներու մէջ,
մասնաւորաբար դատաիրաւական, ոստիկանական
համակարգի բարեփոխումներու, տնտեսական
ենթակառուցուածքներու զարգացման ուղղութիւններով շատ կարեւոր նշանակութիւն ունի Հայաստանի համար: Վարչապետը անդրադարձած է
նաեւ ՀՀ-ԵՄ անցագիրերու ազատականացումի
գործընթացին` նշելով, որ վերջինս լրացուցիչ խթան
կը հանդիսանայ Հայաստանի եւ Եւրամիութեան

երկիրներու գործակցութեան զարգացումին համար:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են ՀՀԵՄ յարաբերութիւններու օրակարգին շուրջ: Անդրադարձ եղած է Համապարփակ եւ ընդլայնուած
գործընկերութեան համաձայնագրին, երկուստեք
կարեւորուած է CEPA-ի վաւերացումին շուրջ
շարունակական աշխատանքը:
ՀՀ վարչապետը եւ ԵԽ նախագահը միտքեր
փոխանակած են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորումի հարցին շուրջ, ընդգծած
հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորումի կարեւորութիւնը տարածաշրջանի կայունութեան եւ
անվտանգութեան ապահովումին համար: Նիկոլ
Փաշինեան նշած է, որ Հայաստանը հաւատարիմ է
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահողներու
ձեւաչափով իրականացուող բանակցային գործընթացին:
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8 Երգի Մը Պատմութիւնը – 4
«Stand by Me»
(«Մնա՛(«Անզգոյշ
ինծի հետ»),
Պեն Քինկ
«Careless
Whisper»
Հոգոց»),
Ճորճ Մայքլ
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ
«Զարթօնք»ի
Աշխատակից
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի
Յուզիչ բառերով եւ սաքսոֆոնի շքեղ մենանուագով
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:
այս գեղեցիկ փոփ-պալլատը 80-ական թուականներու
Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետաամենավառ երգերէն է, որ ժամանակի ընթացքին
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝
խամրելու փոխարէն՝ երթալով աւելի պայծառացաւ։
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք
Ան ամբողջովին զգացումներու վրայ հիմնուած է, որ
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն: Երգի աշխատանքունկնդիրը կը ստիպէ տեղափոխուելու դէպի այլ
ները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին
իրականութիւն մը, յուզուելու, զգալու եւ ապրելու երգի
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի
մէն մի ելեւէջին հետ։
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:

Երգը բրիտանացի երգիչ Ճորճ Մայքլի առաջին
մեներգն է։ Մինչ այդ ան կ'երգէր «Wham!» խումբին
մէջ, որ այդ օրերուն կը գտնուէր իր փառքի գագաթնակէտին։ Ճորճը որոշեց երգել խումբէն անկախ։
Անշուշտ, երգի լոյս ընծայումէն կարճ ժամանակ անց
սկսան լուրեր շրջանառուիլ, որ Մայքլը կը լքէ խումբը։
Ան, սակայն, հերքեց լուրերը՝ ըսելով, որ կը պատրաստուի սկսելու մենակատարումի գործունէութեան՝
խումբի գործունէութեան հետ համատեղ։ Երգը թողարկուեցաւ «Wham!» խումբի «Make it Big» ալպոմի
1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
վերջին Track-ի տեսքով, եւ քանի որ «Careless Whisper»-ը
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
Մայքլը առանձին կը կատարէր, երգի անուանումի
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
կողքին գրուեցաւ «Ճորճ Մայքլի մասնակցութեամբ»
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսագրառումը։ Մայքլի այս նրբանկատ քայլը, սակայն,
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:
միեւնոյնն է, չկրցաւ երգը պահել խումբի երգացանկին
մէջ, այլ սկսաւ շրջանառուիլ որպէս Մայքլի մեներգը։
Աւելին, Միացեալ Նահանգներու մէջ երգը թողարկըւած է եւ կը շրջանառուէր որպէս սինկլ (միայնակ)
երգ։
Երգի յօրինումի պատմութիւնը շատ հետաքրքրական է։ Մայքլը կը պատմէ. «Ես շատ յստակ կը յիշեմ
երգի յօրինումի նախապատմութիւնը, օրը, տեղը,
վայրը... Իմ երգերէս գրեթէ բոլորը գրած եմ գնացքներու, մեքենաներու եւ հանրակառքերու մէջ։ Ներշնչանքը միշտ կու գայ, երբ ճամբան ըլլամ։ Այդ երգը
գրելու օրը, շատ լաւ կը յիշեմ, հանրակառքով կ'ուղեւորուէի աշխատանքի։ Ես մտքիս մէջ ունէի երգի

սաքսոֆոնի
մենակատարումի
Ամէն
ինչ
Յաճախ
կը պատահի, հատուածը։
որ մեր լսած
երգը
սկսաւ
մեղեդիէն,
որ օրեր,
մոլուցքի
պէս տարիներ
կպած էր
նորէնայս
ու նորէն
լսենք,
ժամեր,
մտքիս,
ես անդադար
կ'երգէի ու
կ'երգէի, կը փորձէի
անցընենք
այդ երգին
ընկերակցութեամբ,
խմբագրել
ու
աւարտուն
տեսք
տալ
այդ հատյուզուինք, ուրախանանք, տխրինք,գոնէ
սիրահարինք,
ւածին։
Նոյնիսկ երբ
հանրակառքի
տոմսավաճառը
հիասթափինք
անոր
լուռ ընկերակցութեամբ:
մօտեցաւ՝
ստուգելու
իմ տոմսս,
երգելով
իրեն
տուի
Կան երգեր,
որ տեսած
են ես
մեր
կեանքի
գրեթէ
գումարը
մանրին յաջորդաբար
սպասելու ատենեւկը աւելի
շարունակէի
բոլոր ու
փուլերը
շատ
երգել։
անշուշտ,
կարծեց,
խենթ
յուշերՏոմսավաճառը,
կը պահեն իրենց
մէջ, քան
մենք:թէ
Երբեմն
եմ։
կը գրէի
կ'երգէի
մտքիս եկած
կտորները։
ալԵս
անոնք
մերումիակ
ընկերներն
են օրուան
այս
Ամէն
կ'ընէի
մտքիս
մէջ։կեանքի
Այսպէս 3մէկ
ամիս
շարուկամինչ
այն
ժամուն
կամ
կարեւոր
նակ...»։
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի
Չնայած
Ճորճի
պնդումին,
որերիտասարդները:
ան երգը առանձին
մեծ
է, քան
մերը:
Կան նաեւ
գրած
է, երգի
հեղինակային
իրաւունքները
գրանցելու
Անոնց
բոլորին
կը կապէ
մէկ բան.
անոնք
ատեն
ան նշեց
իր եւ խումբի Լաւ
գործընկեր,
համահեդարձած
են պատմութիւն:
երգը լաւ
գինիի
ղինակ
Ռիջլիի այլ,
անունը։
Երգի կատարումէն
նմանԷնտրիւ
չի հիննար,
մեծցնելով
տարիքը,
գոյացած
հասոյթն
ալ, բնականաբար,
կը փոխանցուէր
աւելի լաւը
կը դառնայ
անկէ:
երկուՕրեր
հեղինակներուն։
առաջ հերթական անգամ, սովորուԵրբ Մայքլին
հարցուցին,
ինչի՞ մասինուգրած
թեան
համաձայն,
բացի թէ
երգացանկս
միա-է
երգը,
անսիրելի
պատմեց.
«Երբ ես
12 տարեկան
Լոնցուցի
երգերէս
մէկը
(կարծեմ էի,
արդէն
տոնի
մէջ
քրոջս
հետ
յաճախ
կ'երթայի
սահադաշտ,
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն
ուր կու գար նաեւ Ճեյն անունով հրեշտակակերպ
Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛
աղջնակ մը՝ երկար, խարտեաշ մազերով։ Երբ տեսայ
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի
զինքը առաջին անգամ, սիրահարեցայ մինչեւ
յաջողութեան ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի
ականջներուս ծայրը։ Ես ակնոց կրող գիրուկ ու
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
անհրապոյր տղայ էի եւ պարզ կը գիտակցէի, որ ոչ
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
մէկ հնարաւորութիւն ունիմ։ Եւ, այնուամենայնիւ, այդ
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
չէր խանգարեր, որ ես ամբողջ օրը իրեն նայելով
Զայն կատարած
համարեայ ուշագնաց ըլլայի։ Անցան տարիներ, ես
են բազմաթիւ երգիչելոյթ կ'ունենայի տեղի ակումբներուն մէջ եւ, բացի
ներ, որոնցմէ են՝
ձեռք բերած հռչակէս, ունէի նաեւ սրտակերի ու
Ճիմմի Հենտրիքսը,
գեղեցիկ սեռի սիրելիի համբաւը։ Անգամ մը, իմ
Էլթոն Ճոնը, Ատհերթական ելոյթէս ետք սովորականին պէս, աղջիկ
րիանօ Չելենթանօն,
մը մօտեցաւ ինծի։ Ինծի համար տարօրինակ բան
Ճոն Լենընը, «Լետ
չկար, արդէն սորված էի, որ ամէն երեկոյ տարբեր
Զեփե-լին» խումբը,
գեղեցկուհիներ կը մօտենային ինծի՝ աւելի մօտիկէն
ինչպէս նաեւ բռնցքածանօթանալու համար։ Բայց պատկերացուցէ՛ք զարմարտիկ Մուհամմետ
մանքս, երբ այդ օրը ինծի մօտեցած աղջիկը իմ
Ալին եւ գրող Սթիվըն
մանկութեան գեղեցկուհի Ճեյնն էր, որ, անշուշտ, չէր
Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի
ճանչցած զիս։ Ան իր տունը հրաւիրեց զիս։ Այդ ժամավերաերգուած տարբերակ:
նակ ես ընկերուհի ունէի Հելեն անունով։ Սկսայ հան1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The
դիպիլ Ճեյնի հետ, չնայած անոր որ Հելենը կը շարուStand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի
նակէր իմ ընկերուհիս մնալ։ Այս ամէնը, անշուշտ,
վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը
տգեղ եւ անպատասխանատու քայլեր էին, բայց ես
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն
ինքզինքս շատ լաւ կը զգայի այդ դերին մէջ. երբեմնի
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ
անյաջողակ դեռահասը դարձած էր յայտնի, ունէր
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած
ամէն ինչ որ կ'ուզէր, ունէր համբաւ ու փառք եւ
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
կրնար իրեն թոյլ տալ հանդիպելու միաժամանակ
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,
երկու գեղեցկուհիի, ինչ որ հետաքրքական էր եւ քիչ

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որոշեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատմութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքնաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատմըն ալ ըլլալէ
արկածախնդրական։
Երգը այս խճճուած
մութիւն
բացի, ունի նախապատմութիւն,
եռանկիւնին
մասին
է,
եւ
թէ
ինչ
եթէ առաջին
ինչ որ աւելի հետաքրքրականկ'ըլլայ,
կը դարձնէ
զայն
աղջիկը
գիտնայ երկրորդին
գոյութիւնը։
Ըստ էուու
կը բացայայտէ
բոլորովին ուրիշ
տեսանկիւնէ:
թեան,
երգը եւ
Հելենի
է, որուն
մեղաւոր
Այսպէս
ծնաւմասին
շարքը
գրելուառջեւ
եւ, սիրելի
կը զգամ մինչեւ
այսօր»։
ընթերցող,
քեզի
հետ բացայայտումներս կիսեԵրգը ձայնագրուեցաւ
մի քանի
տարբերակով։
լու միտքը,
ուր յաճախ լսուած
ու ընտանիքի
անՍաքսոֆոնի
հատուածը
կատարելու
համար Ճորճը
դամ
դարձած
երգերու մասին
կը պատմեմ
այն
հրաւիրեց
սաքսոֆոնահարներ,
որոնցմէ
ինչ
իրենք տասնեակ
կը թաքցնեն
մեզմէ, կամ պարզապէս
որեւէ
մէկուն
ելոյթըորոնք
չէր հաւներ։
Վերջապէս պատան լսեց
կը
լռեն:
Երգեր,
երաժշտութեան
Սթիւ
Կրեկորի
կատարումը
ու
ըսաւ.
«Ա՛յս
պէտք է
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
ինծի»։ Երգը միշարքին:
քանի շքերթներու յառաջատարը
«անմահներու»
եղած
է։ Վաճառուած
է աւելի
քան 6 միլիոն օրինակ։
Այսպէս
ծնաւ «Երգի
մը Պատմութիւնը»
շարՉնայած
հանրայայտութեան՝
Մայքլի քեզի:
սիրելի
քը,
որուներգի
երկրորդը
այսօր կը հրամցնենք
ստեղծագործութիւնը չէր։ «Ես զարմացայ ու հիասթաԱ. Կ.
փեցայ, որ մարդիկ այսքան սիրեցին ոչինչ ըսող,
որ երգը կը բառերով
հնչէ գիրքին
մէջ (գիրքին
թեթեւամիտ
այս երգը»,անգամմէջ
մը երգի
ըսաւ
տողերուն
հատուածը
կարդալու
ժամանակ
երգը
ան իր երգին մասին։
ակամայ
կը սկսի հնչել ընթերցողի
միտքին
մէջ):
Երգի տեսահոլովակը
նկարահանուեցաւ
Մայամիի
մէջ։ Իր խաղընկերն էր Լիզա Սթալը։ Իր յուշերուն
մէջ ան կը պատմէ. «Նկարահանող խումբը կորսնցուցած էր մեր համբոյրի տեսարանի տեսաերիզները։
Ստիպուած էինք նոյնը երկրորդ անգամ նկարահանելու։ Այնուհետեւ Ճորճը յանկարծ որոշեց, որ իրեն
հաճելի չէ իր սանրուածքը։ Իր քոյրը կանչեց Լոնտոնէն, որպէսզի ան մազերը կտրէ իր ուզած ձեւով։
Մնացած տեսարաններն ալ ստիպուած եղանք նորէն
նկարելու՝ փոխուած մազերուն պատճառով»:
Ճորճը երգին մասին խօսելու ժամանակ կը խոստովանէր, որ սաքսոֆոնի հատուածին համար աւելի
գովասանքի խօսքեր կը լսէր, քան որեւէ ուրիշ բանի։
Անկախ ամէն ինչէ, ան չէր կարծեր, որ այդ իր լաւագոյն ստեղծագործութիւնն է։
Թէ ի՛նչ կը կարծեն հեղինակները իրենց ստեղծաՔինկը իր երաժշտական
գործունէութիւնը
գործութիւններուն
մասին, երկրորդական
է. անոնց
սկսած
է
«The
Drifters»
խումբի
կազմին
մէջ:ենք՝
Իր
իրական գնահատականը ձեւաւորողները մենք
ծորուն պարիթոնը
ռիթմ
եւ
պլուզ
ժանրը
յայտնի
հասարակ մահկանացուներս։ Իսկ
դարձուցWhisper»
սպիտակամորթ
«Careless
երգը իր հանգնադիսատեսի
շրջա-նակներուն
հատականը ձեւաւորեց հանդիսամէջ, իսկ
«Stand by Me» երգը
տեսին
արձագանգով։
դարձաւ դարի անմահ երգերէն
մէկը,
որ մինչեւ
կը յուզէ
«Ժամանակը
երբեք օրս
չի փարատեր...
հանդիսատեսի
սիրտը:
Ցաւն է միայն որ մեզ կը մնայ...»:
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ՄԱՐՏ
2

6

ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
ՄԱՐՏԻՐՈՍ
ՍԱՐԵԱՆ

«Լոյսերը
Սենի Վրայ»
(1880
- 1972)
Գեղանկարիչը
ծնած է 1967թ. Մէջ»
Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած
«Սենը
Փարիզի

է
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98
Մարտիրոս Սարգիս Սարեան (28 Փետրուար 1880 , Նոր
նկարչութիւն դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001
Նախիջեւան (Տոնի-Ռոսթով), Ռուսական կայսրութիւն - 5
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն
Մայիս 1972, Երեւան, ՀԽՍՀ, ԽՍՀՄ), հայ մեծ նկարիչ, ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ (1960), ԽՍՀՄ Գեղարուեստի
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
ակադեմիոյ իսկական անդամ (1947), ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1956), ընկերվարական աշխատանքի հերոս (1965),
Երեւանի
եւ այլ տեղեր:միութեան
Անհատականնախագահ
ցուցահանդէսներ
ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան»
ՀՍՍՀմէջ
նկարիչներու
(1945-1951)։
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):

¾ç
¾ç 08
08
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Միջազգային
Èáõñ»ñ
Միջազգային
Èáõñ»ñ

Լիբանանահայ
Լրատուադաշտի
Հռոմի
Պապը
Անգամ
Կ'այցելէ
Հռոմի
Պապը Առաջին
Առաջին
Անգամ Ներկայացուցիչներու
Կ'այցելէ
Արաբական
Թերակղզի
Խորհրդակցութիւն
ՀՀ
Դեսպանատան
Մէջ
Արաբական Թերակղզի

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան Վահագն Աթաբեգեանի հրաւէրով Հայաստանի դեսպանատան մէջ երէկ յետմիջօրէին տեղի ունեցաւ խորհրդակցական
հանդիպում հայ մամուլի և րատիոներու տնօրէններու և գլխաւոր խմբագիրներու հետ։Հանդիպման ներկայ էին Դեսպանութեան գ. քարտուղար
Դաւիթ Ալավերտեան և ռազմական կցորդ գնդապետ Ալեքսան Մուշեղեան։Խորհրդակցութեան օրակարգը կը վերաբերէր Հայաստան-Սփիւռք
տեղեկատուական հարթութեան վրայ համագործակցութեան նոր ուղիներուն և համահայկական օրակարգերու ձևաւորման առընթեր հայկական
լրատուամիջոցներու համարժէք արձագանգումներու առաջադրանքին։
Անհրաժեշտութիւն նկատուեցաւ նման ձևաչափով խորհրդակցութիւնները
շարունակելու։

Հռոմի
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոս պապը
պապը Փետրուար
Փետրուար 3-ին
3-ին եռօրեայ
եռօրեայ առաքելական
առաքելական
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան
ան կ'ըլլայ
կ'ըլլայ
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý
Èáõñ»ñ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
որ
կ'այցելէ
Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի,
կը
թերակղզի,
կը հաղորդէ
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
«Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով
վկայակոչելով «ՌԻԱ
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
նովոսթի»-ն։
¾ç 01
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ
մէջ կիրակնօրեայ
կիրակնօրեայ
Լիբանանի դեսպանութեան
մէջ տեղիԱՄԷ
ունեցածայցը
ընթրիքին խստիւ
քննադատեց
աւանդական
աւանդական քարոզի
քարոզի ժամանակ
ժամանակ ան
ան ԱՄԷ իր
իր այցը համարած
համարած էէ «կարճ,
«կարճ, բայց
բայց
Լիբանանի
կառավարութիւնը՝
Սուրիոյ
հետ
գաղթականներու
տունդարձին
եւ
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
այլ
առանցքային
խնդիրներու
շուրջ
չհաղորդակցելուն
համար:
իր
իր էջին
էջին վրայ
վրայ գրած
գրած է.
է. «Կը
«Կը մեկնիմ
մեկնիմ Արաբական
Արաբական Միացեալ
Միացեալ Էմիրութիւններ։
Էմիրութիւններ։ Այդ
Այդ
Պըրրի
նշեց, որ կառավարութիւնը
չի ձեռնարկեր
քայլերու
Սուրիոյ հետ
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
երկխօսութեան
գաղթականներու
տունդարձին,
Նասիպ սահմանային անցակէտին
եւ Սուրիոյ
էջ
էջ մը
մը եւ
եւ միասին
միասին անցնինք
անցնինք խաղաղութեան
խաղաղութեան արահետներով։
արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
Աղօթեցէ՛ք ինծի
ինծի
վերակառուցումի
ծրագիրներուն
հետ
կապուած
երկխօսութիւն
հաստատելու
համար»։
համար»։
ուղղութեամբ:
Այս մասին Փետրուար
կը տեղեկանանք
խորհրդարանի նախագահի
Այցը
Այցը պիտի
պիտի տեւէ
տեւէ մինչեւ
մինչեւ Փետրուար 5՝
5՝ Ապու
Ապու Տապիի
Տապիի թագաժառանգ,
թագաժառանգ, Շեյխ
Շեյխ
տեղեկատուական
գրասենեակի
հրապարակած
հաղորդագրութենէն:
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի
Հռոմի պապը
պապը կը
կը
Սուրիոյ եւ Յորդանանի
միջեւ Նասիպ սահմանային
անցակէտը 3 տարի
մասնակցի
մասնակցի «Մարդկային
«Մարդկային եղբայրութիւն»
եղբայրութիւն» միջազգային
միջազգային միջկրօնական
միջկրօնական հանդիհանդիփակ մնալէ ետք վերաբացուեցաւ 2018-ի Հոկտեմբերին: Անցակէտը փակելու
պումին։
պումին։
որոշումը ծանր հարուած հասցուց Լիբանանի արտահանումի շուկային, ուր
մասնաւորաբար գիւղատնտեսութեան
ոլորտը տուժեց
միջոցով համեմաՈւքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
28
Թեկնածու
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի
Նախագահի
28 ծովու
Թեկնածու
տաբար աւելի երկարատեւ, նուազ յաջողակ եւ աւելի ծախսալից տարանցումէն:

Գրանցած
Գրանցած Է
Է

ՀՍԿՈՒՄԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ
Հայկազեան
Համալսարանը
Հայկազեան
Համալսարանը
ՄԷՋ
ՄԱՏՐԱՆ

Սիրով
Սիրով կը
կը հրաւիրէ
հրաւիրէ ձեզ
ձեզ ներկայ
ներկայ գտնուելու
գտնուելու
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Դպրեվանքի Տեսչութիւնը հաւատացեալ ժողովուրդի
Յակոբ
Յակոբ Պապիկեանի
Պապիկեանի Ատանայի
Ատանայի Կոտորածին
Կոտորածին
զաւակներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ Քառասնօրեայ
նուիրուած
տեղեկագրին
նուիրուած տեղեկագրին
Պահեցողութեան ընթացքին ամէն Ուրբաթ երեկոյեան ժամը
անգլերէն թարգմանութեան՝
թարգմանութեան՝
անգլերէն
5-ին, Պիքֆայայի
Սուրբ Աստուածածին մատրան մէջ տեղի
պիտի ունենան հսկումի արարողութիւններ:

The Adana Massacres

Սիրով կը հրաւիրենք բոլոր հաւատացեալները
ԳԻՐՔԻ
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
մասնակցելու հսկումի
հոգեյոյզ արարողութիւններուն եւ
Խօսք
Խօսք կ'առնեն`
կ'առնեն`
աղօթակցելու Դպրեվանեցիներուն:

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ
Վեր.
Հայտօսթեան
Վեր. Դոկտ.
Դոկտ. Փօլ
Փօլ
ՀայտօսթեանԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ
Դոկտ.
Դոկտ. Ա.
Ա. Կիւրեղեան
Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
(Տեղեկագրին թարգմանութեան,
թարգմանութեան,
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
հեղինակ)
Դոկտ.
Դոկտ. Անդրանիկ
Անդրանիկ Տագէսեան
Տագէսեան
Երկուշաբթի,
Երկուշաբթի, 44 Փետրուար
Փետրուար 2019,
2019, կ.ե.
կ.ե. ժամը
ժամը 4:00ին,
4:00ին,
Հայկազեան
Համալսարանի
Տէրեան
Հայագիտական
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Գրադարան

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սիրան Դաւիթեան
Տիար Յովիկ Դաւիթեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ռաֆֆի Դաւիթեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Գէորգ Դաւիթեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Արշակ Դաւիթեան եւ զաւակունք
Օրդ. Յասմիկ Դաւիթեան
Տիկին Մերսետէս Եղիայեան
Տէր եւ տիկին Մովսէս Չափարեան եւ զաւակունք
Տիկին Անի Պատոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Սարգիս Եղիայեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ժագ Տէր Մարտիրոսեան եւ զաւակունք
Արդէն
հոգի
փաստաթուղթեր
էէ Ուքրանիոյ
Արդէն
74
հոգիՆուպար
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
Ուքրանիոյ կեդրոնական
կեդրոնական
Տէր եւ74
տիկին
Տօնիկեան ներկայացուցած
եւ զաւակունք
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
եւ համայն Դաւիթեան, Եղիայեան, Չափարեան, Պատոյեան, Մարտիրոսեան,
համար,
որմէ
28-ն
գրանցուած
է,
իսկ
միւս
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ,
կը
համար,
որմէ
28-ն գրանցուած
է, իսկ միւսսրտի
28-իդառն
թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէս
ինչպէս
կը
Տօնիկեան
ընտանիքներ
եւ ազգականներ
կսկիծով կը գուժեն
իրենց
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
հաղորդէ
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
ամուսնոյն, «Արմէնփրես»-ը՝
հօր, մեծհօր, եղբօր,վկայակոչելով
հօրեղբօր, մօրեղբօր
եւ հարազատին՝
յայտնած
յայտնած էէ ուքրանական
ուքրանական «Փրիամոյ»
«Փրիամոյ» հետուստաալիքի
հետուստաալիքի թղթակիցը։
թղթակիցը։
«Ընդամէնը
«Ընդամէնը գրանցուած
գրանցուած էէ 28
28 թեկնածու։
թեկնածու։ 22
22 թեկնածու
թեկնածու մերժում
մերժում ստացած
ստացած է:
է:
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
մահը,
որ
պատահեցաւ
Կիրակի,
3
Մարտ
2019-ին՝
կէսօրուան
ժամը
1:30-ին,
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
էէ յետերկարատեւ
թղթակիցը։
թղթակիցը։ հիւանդութեան:
Երէկ՝
Փետրուար
ԿԸՅ
համար
փաստաթուղթեր
Յուղարկաւորութեան
արարողութիւնը
պիտի կատարուի
Չորեքշաբթի,
6 Մարտ
Երէկ՝
Փետրուար 3-ը,
3-ը,
ԿԸՅ թեկնածուներուն
թեկնածուներուն
համար
փաստաթուղթեր
յանձնելու
վերջինետք
օրն ժամը
էր։ 1:00-ին, Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ
2019-ին՝ կէսօրէ
յանձնելու
վերջին
օրն
էր։
Ուքրանիոյ
նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի
պիտի
ունենան
Համուտ,
ուրկէմէջ
հանգուցեալին
մարմինը
պիտի փոխադրուի
Ուքրանիոյ
մէջ
նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի Պուրճ
պիտի Համուտի
ունենան
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
ազգային
գերեզմանատունը:
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
Ներկայս ընդունիլ
իբրեւ մահազդ: խումբի
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի հարցախոյզին
հարցախոյզին տուեալներով՝
տուեալներով՝
թեկնածուներուն
միջեւ պիտի
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
է,
Ցաւակցութիւնները
ընդունուին
յետթաղմանՎլատիմիր
արարողութեան,
մինչեւէ,
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Զելենսքին
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
երեկոյեան
ժամը
7:00,
ինչպէս
նաեւ
Հինգշաբթի,
7
Մարտին՝
կ.ա.
ժամը
11:00-էն
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
մինչեւ երեկոյեան
ժամը
7:00,
ՀՅԴ «Սերոբ Աղբիւր»
ակումբիԵուլիա
սրահինԹիմոշէնքօն
մէջ, քաղաքուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
էէ քապետարանի
(18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
շէնքերը:
(18.2%), երրորդը՝
գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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اكوبيان
سيفاك اكوبيان
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